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V letu 2016 se bo za pokalna tekmovanja Alpe Adria v hoji upoštevalo osem (8) 
tekmovanj (dve v Sloveniji, dve na Hrvaškem, dve v Avstriji in dve v Italiji).

Koledar pokalnih tekmovanj v hoji je naveden na strani 18.

Razdalje v posameznih starostnih kategorijah

Člani / Članice (1996 in starejši) 3000 m, 5000 m, 5 km, 10 km
Starejši mladinci / Starejše mladinke (1997 in 1998) 3000 m, 5000 m, 5 km, 10 km
Mlajši mladinci / Mlajše mladinke (1999 in 2000) 5000 m, 5 km
Pionirji (U16) (2001 in 2002) 5000 m, 5 km
Pionirke (U16) (2001 in 2002) 3000 m, 3 km
Pionirji / Pionirke (U14) (2003 in 2004) 2000 m, 2 km
Pionirji / Pionirke (U12) (2005 in 2006) 1000 m, 1 km
Pionirji / Pionirke (U10) (2007 in 2008) 500 m

Točkovanje

V članskih kategorijah na posamezni tekmi prvouvrščeni dobi 30 točk, drugouvrščeni 29 
točk, tretjeuvrščeni 28 točk, itd. V primeru, da bo uvrščenih več kot 30 tekmovalcev, vsi 
prejmejo po eno (1) točko. Poleg tega bodo podeljene še dodatne točke po istem kriteriju 
(30, 29, 28, itd.) glede na starost. Končna lestvica posameznih tekem bo sestavljena z vsoto 
obeh točkovanj.

V mladinskih kategorijah na posamezni tekmi prvouvrščeni dobi 30 točk, drugouvrščeni 
29 točk, tretjeuvrščeni 28 točk, itd. V primeru, da bo uvrščenih več kot 30 tekmovalcev, vsi 
prejmejo po eno (1) točko.

Za končni vrstni red tekmovalcev se bodo upoštevali vsi, ki bodo nastopili na najmanj štirih 
(4) tekmah. Upoštevajo se uvrstitve z najboljših pet (5) tekem. V primeru, da tekmovalec 
nastopi na več tekmah, se mu namesto točk v tekmah z najslabšo uvrstitvijo doda bonus  
treh (3) točk.

V primeru, da bo v končni razvrstvi več atletov z enakim številom točk, se bodo za končno 
razvrstitev upoštevale najboljše posamezne uvrstitve po točkah. 

Za točkovanje se upoštevajo le tekmovalci iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Slovenije. 
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Priznanja

Organizator tekmovanja podeli medalje najmanj prvim trem v vsaki starostni kategoriji. 
Končna podelitev priznanj v točkovanju pokala bo na zadnjem tekmovanju.

Koordinatorji tekmovanj

Tekmovanja potekajo po Pravilih za atletska tekmovanja oziroma pravilih posamezne 
nacionalne zveze, v kateri se izvaja tekmovanje.

Za izvedbo tekmovanj bodo skrbeli koordinatorji tekmovanj:
	 •	Fabio Ruzzier - Slovenija
	 •	Želimir Haubrih - Hrvaška
	 •	Stefano Lubiana - Italija
	 •	Franz Dwornikowitsch - Avstrija


